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Vystúpenie MŠ Zástranie

Dňa 3.11. 2016 prišli k nám do zariadenia „včielky a žabky“ - deti z materskej školy v Zástraní.
Seniorov aj všetkých klientov potešili veselými pesničkami, básničkami a scénkou „ o dedkovi a
vnúčikovi “. Naši klienti deťom zahrali rozprávku „O snehulienke a siedmich trpaslíkoch“. Dopoludnie
sme prežili živo a radostne.

V zdravom tele zdravý duch

„V zdravom tele zdravý duch “ Alenka sa rozhodla pre rázny krok. „ Budem chodiť posilovať do
telocvične 3x do týždňa, aby som docielila pôvodnú váhu a tým aj zlepšenie psychickej pohody a
fyzickej kondičky. Držte mi palce, lebo to bude pre mňa véééľmi ťažkééé.“

Zmenáreň

Naša Danka sa rozhodla pre ráznu zmenu svojho imidžu. Zverila sa do rúk profesionálov a toto je
výsledok . Čo poviete na zmenu ?

Koncert

Ochrana prírody je dôležitou prioritou súčasnej civilizácie. Dotýka sa nás všetkých – malých aj
veľkých. Svojou účasťou sme podporili koncert skupiny Borisa Letricha s názvom „ Zachráňme spolu
zem “. Podujatie sa uskutočnilo dňa 15.11. 2016 v kultúrnom dome v Zástraní. Okrem našich klientov
sa ho zúčastnili deti z materských škôl z Budatína, Považského Chlmca, Zádubnia a Zástrania. Všetci
diváci sa nielen zabavili ale aj poučili ako môže každý človek pomôcť pri záchrane našej planéty
pre budúce generácie.

Zdobenie perníkov

Z materskej dovolenky sa nám vrátila zručná „ pernikárka “ kolegyňa Katka. Výroba a zdobenie
medovníčkov je milá predvianočná tradícia v našom zariadení. Do výroby sa zapojili viaceré naše
ženy aj zamestnanci. Je pravda, že výsledné kúsky našej snahy neboli až také dokonalé výstavné
medovníčky ako u Katky, ale pod jej vedením sa možno časom zdokonalíme. Dôležité je, že sme sa
snažili, zabavili a navyše sme si v predstihu pochutnali.

Tanečné vystúpenie

V radostnom Adventnom očakávaní nás prišli navštíviť a spestriť nám pobyt v zariadení členovia
súboru Ruty-Šuty. Ich rytmické country tance boli veľmi ‘’ nákazlivé.‘’ Veľmi pekne ďakujeme, sú
vzorom pre nás aj všetkých nestarnúcich dôchodcov. Záverečné chvíle sa niesli v spoločnom tanci
a speve.

